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De suikerkwest ie .  De suikerkwestie blijft, in verband met 
her aanhangig wetsontwerp tot ratificatie der Brusselsehe con- 
ventie, bier te lande aan de orde van den dag. Niet dat die 
ratifieatie zelve gevaar zoude loopen. Her oulangs ter zake ver- 
schenen voorloopig verslag 1) deed zien dat, geIijk trouwenste 
verwaehten vie1, de goedkeuring der eouventie door de Tweede 
Kamer niet twijfelachtig is. Doch de beide vragen welke zieh 
veer ons land aan de totstandkoming tier conventie verbinden, 
te weteu, naar de mate waarin verlaging van den suikeraecijns wen- 
sehelijk en raadzaam is, en de al of niet invoering van suiker- 
surtaxen, blijven op den voorgrond der publieke be.langstelling. 
1)e voornemens der regeering in beiderlei opzieht zijn neff niet 
met stelligheid bekend; zij zal zieh eehter, naar aanleiding van 
bovenbedoeld voorloopig verslag eerlang duidelijk moeten uit- 
spreken. War ons betreft, wij hopen hartelijk dat haar besluit 
zal luiden ten ffanste van eene belangrijke aecijnsverlaging, 
en tegen de surtaxe. Dit toch zijn, meenen wij, de eisehen 
die men, in verband met de tot ssandkoming der conventie 
van Brussel, aan eerie v~r ziende suikerpolitiek stellen mag. 

Bedriegen wij ons niet dan wordt, buiten den kring der 
suikerindustrieelen zelve, die bovendien blijkbaar niet allen 
gelijk denken, ook vrij algemeen dit standpunt ingenomen, r 
zoude een andere politiek in hooge mate impopulair zijn. Met 
betrekking tot den suikeraeeijns zal her uitteraard een kwestie 
van meet of rain zijn, die ook in verband met den algemeenen 
finantieelen toestand meet worden besehouwd. Men moge niet 
aanstonds zoover kunnen gaan als de onlangs opgeriohte anti- 

') Zie hieraehter in de Handelskroniek. 
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suikeraeoijnsbond wil, die op geheele afsehaillng van den aceijns 
aandringt. Daarover, dat de accijns verlaagd meet worden, ten 
minste met her vrijvallend premiebedrag, is men hot wel alge- 
m e o n  o e n s .  

En wat de surtaxe betreft vindt de beweging ten gunste daarvan 
door de Yereeniging van beetwortelsuikerfabrikan~en op touw ge- 
zet, sleohts zeer geringen weerklank. Aansluitend bij een keurig 
artikel in her Vaderland, hebben de reehtstreeks on zijdelings bij de 
Javasuikerindustrie helanghebbenden tegen invoering der surtaxe 
geprotesteerd. Hetzelfde deed reeds een jamfabrikant. Blijkens een 
interview in her Handelsblad zijn de beetwortelsuikerfabriekanten 
nopens de surtaxekwestie niet eenstemmig. Ea van degenen die door 
hefting der surtaxe reehtstreeks en in de eerste plaats zouden wet- 
den bevoordeeld, de raffinadeurs, heeft de direetie der voornaam- 
ste, nl. der Westersuikerraftlnaderij, zieh in een uitstekend gesteld 
adres aan de Regeering tegen de invoering tier surtaxe ver- 
k]aard. Nadat reeds de afdeeling Utrecht der Maatsehappij van 
Nijverheid en de Utreehtsahe Handelsvereeniging in eene ver- 
gadering op 4 November gehouden bet vraagstuk, nan de hand 
eener uitnemende inleiding van den gedelegeerde ter Brusselsehe 
eonferentie, Prof. d'Aulnis de Bourouill, heeft behandeld, zal 
de Vereeniging veer de Staathuishoudkunde en de Statistiek in 
eene op ~ November t e ' s  @ravenhage te houden algemeene 
vergadering, het vraagstuk resumeeren. 

Vooralsnog hebben wij goede verwaehting, dat wi.j veer de 
stuitende proteetie welke in de invoering van eene suikersurtaxe 
ware gelegen, zullen bewaard blijven. Wij zoudenwaarlijk den 
Minister van Finanei~n, die, ondanks hot algemeen verzet eene 
surtaxe moeht willen voorstellen, zijn taak bij de verdediging 
van dit voorstel niet benijden. Te minder, omdat ook her belang 
v a n ' s  lands finanei~n zich tegen sur taxehef f ing-  waarvan 
immers her uitgesproken doel is: stijging van den binnenland- 
sehen suikerprijs, dus belemmering van her verbruik, dus ver- 
mindering van deu aecijnsopbrengst - -  tan stelligste verzet. En 
dit blijft waar, ook al zou de heffing gepaard gaan met aceijns- 
verlaging. De laatste moge her verbruik bevorderen, de eerste 
meet, naar haar nard, aan her verbruik afbreuk doen. 

Bovendien, "hot betoog meet hog geleverd worden, ten be- 
wijze, dat na de inwerking treding der eonventie onze suiker- 
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industrie de surtaxe, die zij tot dusver niet had, zat noodig 
hebben. De suikerfabrikanten stellen her zoo root,  alsof de 
billi.jkheid eischte dat ons land suiker bij invoer op den zelfden 
voet behandelt als andere landen her doen. Deze eisch is wat 
de suiker betreft nieuw, en wordt bij geen enkel artikel in 
once tariefwetgeving in acht genomen. Terwijl andere landen 
suiker bij invoer belastten met heel war hoogere recht~-n dan 
na September 1908 voor de eontracteerende landen ca1 mogelijk 
wezen, hief ons land van vreemde suikers evenals van in- 
landsehe alleen iaccijns. En nu zal men een invoerreeht gaan 
heffen op 't oogenblik dat, naar het eenstemmig oordeel van 
alle deskundigen, once suikerindustrie door de inwerking treding 
der eonventie van beret conditie worden zal dan haar buiten- 
landsehe concurrenten; op 't oogenblik dat elders door aceijns- 
verlaging en zggr aanzienlijke vermindering van de tot dusver 
geldende invoerrechten bet binnenlanseh verbruik aanmerkelijl~ zal 
toenemen, en de prikkel tot uitvoer verzwakken; ca1 men her 
thans geldend stelsel van afnemende suikerprotectie vervangen 
door een van met bet verbruik geleidelijk klimmende beseher- 
ruing. Er mat naar once overtuiging niet ann worden gedacht. 

Toch zal waakzaamheid tegen bet streven der suikerfabrikanten 
plicht blijven. In hun poging tot verkrijging der surtaxe zullen 
zij immers niet weinig worden versterkt door het felt dat naar 
Professor d'Aulnis te Utrecht mededeelt, de speeulatie, welke 
wij in onze Maartkroniek mededeelden dat door hen was 
op touw gezet, schi.jnt mislukt te zijn. @elijk wij dest.ijds 
mededeelden, haddende  fabrikanten afgesproken ten einde 
her grootst mogelijk premiebedrag per ton te verdienen, in de 
thans loopende campagne niet meer te produceeren dan noodig 
was om her maximumpremiebedrag, thans f g.000.000 uitgekeerd 
te krijgen, dus ongeveer 1.140.000 zak droge sniker. Te dien 
einde liggen in deze campagne enkele fabrieken stil, die door 
de werkende fabrieken worden sehadeloosgesteld. Nu is echter 
de uitzaai, in verband met deze afspraak, zoo beperkt geweest, 
dat, naar bet sehijnt, de fabriekanten niet meet dan ongeveer 
9~ zak droge su.ker produceeren kunnen', zoodat zij een 
kleine vier ton mimer premie ontvangen dan. zij bij grooter 
produetie zouden krijgen. Van de zijde der fabriekanten zal dus, 
daarvan kan men wel zeker zijn, niets onbeproefd worden ge- 
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laten om de #erliezen door velen hunner in doze en do vorige 
campagne geledon, gedokt to krijgon door.de gevolgen yah 
surtaxeheiling in de toekomst. ~ i j  hopen en verwaohten eohter 
dat ook doze speeulatie faliekant zal uitkomon. 

De Luxemburgsche Arbeidsbeurs. In den jaargang 1898 
deelde de Economist op bl. 169 vv. hot een en andor medo 
nopens de eigenaardige wijze waarop in her Groothertogdom 
Luxemburg sedort 1893, ten dienste der Arbeitsvormittelung, 
door tusschonkomst van de postorijen, wordt partij gotrokken 
van hot middel der publioiteit. Niet, gelijk uitdrukkelijk word 
opgemerkt, als een voorbeeld dat zoo maar ken worden nage- 
volgd, werd gewezen op deze regoling. Doeh als eene zeer 
opmerkelijko, zij hot dan ook alleen in een klein landje (hot 
geheele Groothertogdom toldo bij do jongste volksstetling niet 
moor dan 236548 inwonors) mogelijko, oplossing van hot bo- 
laugrijk vraagsluk der s die als zoodanig 
stellig do aandaoht vordient. 

In Luxemburg blijkt zij volkomon geslaagd to zijn. Op con ver- 
zoek aan den Dirocteur der postorijen on telegrafio in hot Groothor- 
togdom, don boer Neuman, om do jongste cijfors botreffende deze 
bours, ontvingen wij hot gevraagde, met mededeeling dat ,de 
resultaten, verkrogen met bedoelde organisatie zeor bevredigend 
zijn; zij toonen, dat hot publiek do offers weet te waardeeren, 
welko de Regeering van hot Groothertogdom zich gotroost, ton 
einde, veer zooveel doonlijk, aan hot kwaad der bijzondere 
plaatsingbureaux afbreuk to doom,, 

Zie hier do cijfors over do jaren sedort de tot stand koming 
dozer organisatie. 

Aanvragon om welk. Aanbod van work. 
----_ Vwerkgever s I 

die werkl, aan~al 
aantal gevraagde hebben ann- dozer 

Ingekomen. voldaan, werkgevers world, genomen, werkl. 

1893 1067 898 1730 gg81 1674 g054 
1894 749 793 1841 240~ 18g5 2860 
1895 601 618 2050 -2895 1974 2828 
1896 571 580 2276 8094 2809 8149 
1897 420 474 2261 8420 2890 8444 
1898 889 397 2523 4370 2488 4149 
1899 882 309 8780 4564 2658 4219 
1900 851 284 3289 5214 3254 4984 
1901 529 580 3023 4560 8028 4252 
1902 517 483 2758 3961 2656 8749 
(eerste 10 m.) 
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Spoorwegaanleg in 'Sur iname.  De nieu~we Gouverueur van 
Suriname, de heer Lely, laat er geen gras over groeien. I n  
her begin van October te Parimaribo ann wal gestapt, heeft 
hij reeds onder dagteekening van 16 October een ontwerp bij 
de Koloniale Staten ingediend to t  g0edkeuring van een plan 
tot aanleg en exploitatie van een spoor- of tramweg yah de hoofd- 
stad naar het Lawagebied. Het ontwerp.is van den volgenden i~ho ud. 

u rekening van de kolonie wordt een spoorweg aangelegd 
en door haar ge~xpioiteerd van Paramaribo naar her Lawagebied. 

De spoorw~jdte, de riehting, alsmede het begin en het eind- 
punt van den spoorweg worden door den gouverneur vastgesteld. 

Bij koloniale verordening wordt de exploitatie van den spoor- 
weg geregeld. 

u rekening tier kolonie wordt eerie exploratie verrieht in 
her Lawagebied. 

De wijze waarop de exploitatie zal plaats hebben, wordt door 
den gouverneur bepaald. 

De gouverneur wordt gemachtigd voor rekening tier kolonie 
over te nemen reehten, aanspraken, aetiva, plannen, rapporten, 
enz. der Maatschappij Suriname. 

Ter uitvoering.van bet bepaalde in de  voorgaande artikelen 
wordt de gouverneur gemaehtigd om ten laste der kolonie van 
den Staat der Nederlanden de noodige gelden naar gelang van 
de behoefte te leenen tot een bedrag van ten hoogste aeht 
millioen gulden, alsmede om de aetiva, in her vorige artikel 
bedoeld, te gelde te maken en voor dat doel te bestemmen. 

Jaarlijks wordt op de koloniale huishoudelijke begrooting voor 
rente een bedrag van drie percent der geleende niet afgeloste 
gelden aangewezen totdat alle geleende gelden zijn afgelost, 
en wordt daarop tevens gebraeh~ de opbrengst der bovenge- 
uoemde aetiva. 

Jaarlijks wordt, te beginnen v~jf jaar nadat het volle bedrag 
van aeht millioen gulden is geleend, of vijf jaar nadat de aan- 
leg van d~en spoorweg is voltooid, op de koloniale huishoude- 
lijke begrooting voor aflossiug aangewezen ten minste 1 pCt. 
vau her totaal bedrag der ingevolge art. 7 van den Staat der 
Nederlanden geleende gelden vermeerderd met  her bedrag der 
door de verpliehte a flossing vrijgevallen ~ente totdat alle ge- 
leende gelden z~.jn afgelost. 
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Bij de aanbieding der koloniale huishoudelijke begrooting 
wordt jaarlijks ann de Koloniale Staten verslag gedaan van alle 
uitgaven en ontvangsten -welke krachtens deze verordening ge- 
durende her afgeloopen jaar hebben plants gevonden: 

Totdat daaromtrent bij koloniale verordening is voorzien, 
worden door den gouverneur geen nieuwe concession tot ont- 
ginning of exploitatie van hetgeen zich op of in den bodem 
bevindt uitgegeven : 

1 ~ in, een terreinstrook ter lengte van den ontworpen spoor- 
weg, voor zoover de riehting ervan door den gouvern~ur is 
vastgesteld, en ter breedte van duizend meter gemeten nan 
weerszijden uit de as van dien spoorweg; 

2 ~ in de terreinen waarop de Maatsehappij Suriname inge- 
volge de verordeningen van 21 December 1896 (Gouverne- 
mentsblad n ~ 55 )  e9 van 24 duni 1899 Gouvernementsblad 
n ~ 35) haar recht van voorkeur heeft doen gelden; 

3". in het :Lawagebied. 
Deze verordening treedt in werking gelijktijdig met de wet 

waarbij zij wordt goedgekeurd. 
Uit de Memorie van Toeliehting blijkt, dat de vraag of de 

weg rendabel zal wezen den Oouverneur niet indeeersteplaats 
heeft bezig gehouden. He~ noodzakelijk achtend het achterland 
voor her verkeer te openen, meent hij de voorgestelde uitgaaf 
reeds op dezen grond produetief te mogen noemen, dat zij de 
mogelijkheid opent met her in oultuur brengen en ontginnen 
van het aehterland een aanvang te maken. Her dunkt ons ge- 
lukkig, dat tot dusver nog niet algemeen eene z6o ruime op- 
vatting van het begrip produetief wordt gehnldigd. u 
zal in ieder geval de tot aanvulling der ko]oniale middelen 
vereischte bijdrage uit de sehatkist van het moederland, niet 
a]leen met her in bet ontwerp genoemde bedrag van f 320.000 
voor rente en aflossing, maar bovendien met het te waehten 
tekor~ op de exploitatiekosten (welke op f 200.000 worden ge- 
raamd) vermeerderd moeten worden. 

Iutussehen waar zoo vaak op her bestaan eener .eereoehuld- 
van l~ederland ann zi.jne Oost-Indische bezittingen wordt gewezen, 
juichen wij bet toe, dat ann de ontwikkeling onzer zoo Iang 
nan haar zelve overgelaten West thans met kraeht de hand 
wordt geslagen. Is het Lawagebied werkelijk zoo rijk alstelkens 
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van versehillende zijde verzekerd wordt, dan zal eerlang de~weg 
ookin den gebruikelijken zin. van het woord produetiefblijken, 
en ~ kan dit ontwerp her begin zijn van een voorspoedige toekomst 
dezer lang :verwaarlo0sde ko181iie. 

De Duit~sehe tariefdiSeussii~n. In den Rijksdag is in de 
vorige maand de openbare behandeling begonnen van he~ ont- 
werp tot herziening van het tarief van invoerreehten. Gelijk 
men weet had in de tariefeommissie, welke de openbare be- 
handeling voorberr de regeering met betrekking tot de 
minimumreehten, beueden welke zij bij her sluiten van traetaten 
niet zoude mogen gaan, slag op slag tegenover de agrari~rs 
de nederlaag geleden. Telkens verklaarde de regeering dat wij- 
zigingen op dit punt veer haar her ontwerp onaannemelijk 
maakten, en toch werden, met vrij groote meerderheid, de 
voorgestelde minima verhoogd en hun aantal uitgebreid. 

Tot goed verstand van de zaak deelen wij hieronder den tekst 
van artikel 1 mede, zooals die door de regeering in her oor- 
spronkelijke ontwerp was vastgesteld, en zooms die later door 
de eommissie is gewijzigd. 

krtikel 1 luidt: 
I. u h e r  o n t w e r p  van  de r e g e e r i n g :  
Bij den invoer van waren in her Duitsehe tolgebied worden 

invoerreehten geheven naar her hieronder volgende douane- 
tarief, voorzoover niet veer den invoer uit bepaalde landen 
andere voorsehriften gelden. 

Veer de volgende graansoorten zullen de eijfers van het tarief 
niet bij traetaat beneden de aangegeven eijfers verlaagd worden : 

Tariefpost 1. Rogge . . . .  5 mk.~ 

, g. Tarwe en spelt. . 5.50 mk.f  p e r  100 KG. 
,, 8. Gerst . . . . .  8 ink. 
, 4. Hayer . . . . .  5 ink. 

Op de voortbrengselen van de Duitsehe tol-exelaven zijn de 
bij traetaat vastgestelde vrijstellingen en verlagingen van invoer- 
reeht van toepassing, veer zoover niet de Bondsraad uitzonde- 
ringen voorsehrijft. Aan de voortbrengselen van de Duitsehe 
kolonies en proteetoraten kunnen de bij traetaat vastgestelde 
vrijstellingen en verlagingen van invoerreeht b~j besluit van den 
Bondsraad toegestaan worden. 
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H.  Vo]gens do b o s l u i t e n  v a n  de  c o m m i s s i o :  
Bij don invoer van waron in hot Duitsche tolgobied wordon iu- 

voorrochten gohovon volgons hot navolgendo tarief, voorzoovor niot 
veer don invoer uit  bepaalde landon andoro voorschriften golden. 

Do ci.jfors van hot tarief zullon door overoonkomston bij trao- 
taat niot vorlaagd wordon: 

Per lO0 KG. 
in tariefpost 1. Rogge.  . . . . . .  bonodon 5.50 ink. 
,, ,, ~. Tarwe on spel~ . . . .  ,, 6 ink. 

,, ,, 3. Gorst . . . . . . . .  , ,  5.50 ink. 
,, ,, 4 .  Hayer . . . . . . .  ,, 5.50 Ink. 
,, ,, 99. Paarden 

tot 800 ink. hot stuk en mot mindor dan 
1.40 M. hoogtomaat . beneden 24 ink. 

tot 1000 ink. hot s t u k .  ,, 72 ink. 
ter waardo her stuk 

van racer dan 1000 tot 2500 ink. her 
stuk . . . . .  5eneden 144 ink. 

van meer dan 2500 ink. ,, 'Z88 Ink. 
Per lOO KG. 

in tariefpost 102. Rundvee . . . . .  benedon 14.40 ink. 
,, ,, 103. Schapen . . . . .  ,, 14.40 ink. 
,, ,, 105�9 Varkens ,, 14.40 ink. 
,, ,, 107. u bohalve varkensspok: 

vorsch, ook bevroren, bonodon 36 ink. 
oonvoudig tooboroid . i, 48 ink. 
als dolicatesso boreid ,, 96 ink. 

op do voortbrengselen van de Duitsolie tol-oxclaven zijn de 
bij %ractaat vastgosgelde vrijsgollingen on vorlagingen van invoer- 
rocht van toepassing, veer zoovor niet de Bondsraad uitzonde- 
ringon voorschrijft. Do gotroffen besehikkingeu mooten den 
Rijksdag onvorwijld of,  als hij niet vorgaderd is, in zijn eorst- 
komendo vergadering medegedoold worden. Zij wordon 5uiten wor- 
king gestold, als de Rijksdag zijn toostemming niot verloont. Aan 
do voortbrengselon van de Duitsohe kolonies onz. (als bovon). 

Krt. l a  (nieuw), 
In elk bolastingdistrict, da% onder oen diroctour staat, wordt 

een ovorhoidsiichaam ingostcld, dat op verlangen uitsluitsoi 
moot govon over do douano-tariovon, tegon welke bepaald waron 
of voorwerpon in hot Duitseho to!gobiod worden toegolaten, 
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In den l~ijksdag zelf heeft de Commissie haar zin doorge- 
dreven; verder gaande amendemeaten.dan de door haar op her 
ontwerp voorgestelde werden afgestemd, maar hare eigene voor- 
stellen aangenomen, niette.genstaande her onaannemelijk ook 
nu met vo!komen duidelijkheid van de regeeringstafel werd 
uitg~sproken. En daarna zag men her eigenaardig sehouwspet 
dat nooh de regeering aftrad, noeh her ontwerp wera-inge- 
trokken, maar men rustig met de behandeling ~oortging, comme 
si rien n'gtM, t. Dit nu maakte de eigenlijke tegenstanders van 
her ontwerp, de vrijzinnigen cn sooiaal-demoeraten ongerust. Men 
schijnt tc vreezen, dat bij de derde ]ezing de" agrari~rs, van de 
onverzettelijkheid der regeering afdoende overtuigd, her hoofd 
in de sohoot zulien lcggen, en, nemend wa t c r  te krijgen is, 
in her regeerlngsvoorstel met betrekking tot de minimumreehten 
zullen berusten. En wanneer dit gesohieden moeht na afhandelng 

de r  overige tariefposten, zoa her dus kunnen zijn dat her tarief, 
thans sehijnbaar hopeloos gestrand, plotseling vrij kwam en 
in veilige haven binnen liep. De vrijhandelsgezinde leden van 
den Rijksdag nu ,  die natuurlijk her liefst bet ontwerp zagen 
ingetrokken, maar als dat niet kan de zaak gaarne veer de 
kiezers, die het volgend jaar moeten optreden, zouden brengen, 
Volgen thans een taktiek van geoorloofd obstraotiouisme om de 
zaak slepende te houden. Spoedig gedoogen de begrooting- 
discussion geen ]anger uitstel, en in her komend vooljaar kan 
de zaak dan op de agenda, worden gehouden tot de afgevaardigden 
met her oog op de komende verkiezing niet meer in Ber]ijn 
zijn te houden, en de behandeling dus meet worden gestaakt. 
Er komen na het, betrekkel[jk korte ontwerp tariefwet, hog 
ettel[jke honderde posten in her eigenlijk tarief, die stof bieden 
veer desnoods maandenlange discussion. Nog altijd blijft het 
dus in hooge mate twi.jfelaehtig, of de regeering her tarief 
ontwerp bij den l~ijksdag er door zal halen. Zoo niet, dan 
zal er veer haar niets over blijven als te traehten de bestaande 
traotaten verlengd te krijgen, l~n bi.j de verkiezingen zal dan 
veer de agrari~rs en her eentrum de tariefkwestie een leelijk 
blok aan her been zi.jn. De regeering en do, proteetionisten 
hebben er zioh met bet ontwerp deerlijk ingewerkt. 

De Join t -Stockbanks .  De Engelsehe Economist van 18 October 
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beva~te weder hare ,bekendr statistiek der Joint-Stoekbanks, in 
her Vereenigd, Koninkrijk. aan welke belangdjke uitgave wij 
enkele gegevens ontleenen. 

Her gestort k, apitaal dezer banken bedroeg op 30 Juni 1.1. 
77.645.000 pal. st., tegen 77.879.000 pd. st. een j:aar te voren. 
De vermindering is een gevolg vande samensmelting van enkele 
banken. Kapitaal en reser~en bedroegen op 30 Juni: 

Engeland Joint-stock- 1902 1901 vormeerdering 
banks en partic-banken pcl st. pa st. pa st. 
dieverslagenpubliceeren.. 103.597.000 103.641.000 --44.000 
Seh0tland . . . . .  16.879.000 16.217.000 162.000 
[erland . . . . . .  11.120.000 10.969.000 151.000 

T0taal . 131.096.000 130 027.000 269.000 

De winsten in her afgeloopen jaar gemaak~ waren, hoewel 
bevredigend, niet zoo greet als vroeger. Vandaar een geringe 
teruggang, in de beurswaarde der actifin. Deze bedroeg, veer 
zoover kan worden vastgesteld, in October 11. veer de banken in : 

Engeland en Wales. 
Sehotland'. . . . .  
Ierland . . . . . .  

gesto~ kapita~ beurswaar4e overwa~de 
p& st. pal. ~. pC~. 

59.845.000 198.~81.000 231 
9.316.000 61,355.000 237 
7.316.000 22.150.000 203 

Totaal 76.477.000 251.786.000 2'29 

Her eijfer der deposito's der $oint-Stockbanks vertoonde wederom 
weinig neiging tot vooruitgang. Weliswaar was her totaalbedrag 
op 30 Suni bij de Engelsehe banken gedeponeerd (641300000 
pd. st.) hooger dan her overeenkomstig eijfer veer een jaar te 
voren (634400000 pd. st.); maar deze stijging schuilt veer een 
bedrag van vier en een half millioen bij de Bank of England~ 
en vindt veer her overige hare verklaring in de opneming van 
banken welke tot dusver geen mededeeling verstrekten. Bij de 
Schotsehe banken daalde her cijfer der deposito's van 107400000 
op 30 Juni 1901 tot 107100000 pd. st. een jaar later; bij de 
Iersehe (met inbegrip van Man en de kanaaleilanden)steeg her 
van 49500000 tot 49900000 pd. st. Her totaalbedrag der de- 
posito's wordt door de Economist veer alle banken (ook de 
steeds in aantal verminderende partieuliere bankinstellingen die 
geen opgaaf doen medegerekend) geraamd op 850 tot 860 
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millioen pd. st. op 80 Juni 1902, tegen 840 tot  850 mil]~ioen 
pd. st. een jaar te  voren In deze cijfers is de Bank of England 
met resp. 57 cn 58 milliocn begl, open. Tien jaar vroeger bedroeg 
bet totaaleijfer 690 tot 700 millioen, waaronder 89 veer de 
Bank of England. 

Wat de aetiva betreft, deze waren op 80 Juni  aldus veer de 
Engelsehe banken samengesteld, de Bank of England n]~t mede- 
gerekend 

kas en dadelijk opvorderbare credieten 151.600.000 pd. st. 
beleggingen . . . . . . . . . . .  1'Z8.200.000 u 
disc0nto's en beleeningen . . . . . .  382.800.000 ~ 
versehillendc debiteuren . . . . . .  25.300.000 u 

Totaal 687.900.000 pd. st. 

Veer zoover de banken dis de eerste post splitsen betreft is 
woder eene vermeerdering van l her eigenlijke kasgeld te con- 
stateeren. 1)it bedroeg 61700000 pd. s t  tegen 58100000 bij 
deze banken een jaar te voren. De bankeu blijken dus voort- 
durend e r o p  bedacht te zijn, om in verhouding tot hare reus- 
achtige verplichtingen, hare eigene kasmiddelen to versterken. 
Bij de Sohotsche en Iersche banken viel sen vermindering van 
her cijfer der kasmidde]en waar te nemen. 

KRON IEKSCHRI~YER. 


